
Brevet sendes til ansatte i menighetene og menighetskontor.
Menighetskontoret bes sende nyhetsbrevet videre

til rådsmedlemmer og gjerne frivillige medarbeidere!
Se lenke nederst hvis du har fått brevet videresendt og ønsker det rett i innboksen.

Fastetid for Ukraina 

Vi lever i dager som skrives inn i historiebøkene, og i år vil krigen i Ukraina farge
dagene fram mot påske. Den minner oss om vår sårbarhet, hvor små vi er og om
behovet for å stå sammen, også i bønn til Gud.
Hver dag mellom kl. 16 og 17 bes Salme 31 av våre søsken i Ukraina. Bli med i
bønnefellesskapet, og be om at freden må vende tilbake til Ukraina og til verden. 
 
Hva er fastetid i Den norske kirke?  Det er ikke først og fremst en periode med
lavere inntak av kalorier, eller hvite dager uten alkohol eller selvpålagt mobil-
forbud, selv om alt det kan være bra og nyttig. Det som nå skjer i Europa løfter
oss ut av fokuset på oss selv. 
Profeten Jesaias ord følger fasten: «Dette er den faste jeg har valgt, sier Herren: å
løse urettferdige lenker, sprenge båndene i åket, sette undertrykte fri og bryte
hvert åk i stykker, å dele ditt brød med de sultne og la hjelpeløse og hjemløse
komme i hus.» (Jesaia 58,6-7) 
 
Dugnadsånden har alt våknet i det frivillige Norge, utstyr samles inn og
mange ønsker å hjelpe. Vi kan stå sammen med profeten. Nå er tida for å dele
brødet vårt og la hjemløse komme i hus. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon er en
sentral del av fasten i vår kirke. De har vært en aktør i humanitært krisearbeid i
75 år. Nå meldes det om store behov for mat, rent vann, tepper og
hygieneartikler i Ukraina. Flere organisasjoner hjelper, og det er lett å finne en
måte å bidra. 
 
Førstkommende søndag 13. mars kl. 13.00 er alle kirker oppfordret til å ringe med
kirkeklokkene i solidaritet med Ukraina. Del gjerne informasjonen videre til
menighetens nettsider og sosiale medier. 
 
Med ønsker om en fortsatt velsignet fastetid!
 
Anne Lise Ådnøy
biskop

https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/forsideoppslag/b%25C3%25B8nn%20for%20ukraina/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/aktuelt/kirkeklokkene%20ringer%20for%20ukraina/
https://www.facebook.com/stavangerbispedomme
https://www.instagram.com/kirkenirogaland/
https://www.youtube.com/channel/UCLBvSbpBlvIUU4GA0gDhM5A


Engasjerte ledere for nytt
ungdomsråd
Unge voksne, grønt ungdomsarbeid og
bærekraftsmålene står på agendaen for
den neste perioden for Ungdomsrådet.
Aksel Johan Lund er leder og Camilla
Mariann Skjældal Cazon nestleder.

Les mer

Ta menighetsbladet til nye
høyder
Hvordan kan menighetsbladet bli
dobbelt så godt med enkle grep? 24.
mai inviteres alle redaksjoner til kurs for
å få inspirasjon, kunnskap og ny giv til å
løfte menighetens viktigste
kommunikasjonskanal.

Les mer

Skråblikk på frivillighet
Stykket "Heftig & Frivillig" med Tor
Øyvind Skeiseid og Aril Schøld tar eit
skråblikk på begeistring og verv,
dugnad og slitasje i den frivillige
kvardagen.

Les mer

MÅNEDENS GLADSAK:
Bogafjell kirke feirer 10 år
Bogafjell menighet invitererte hele
bydelen til fest denne uka. – 10 år er
ikke lenge i et kirkeliv, men det er
viktige år. Det er lagt ned så mye
velsigna arbeid, det er all grunn til å
feire, sier sokneprest Torstein Eidem
Nordal.

Les mer

https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/aktuelt/nytt%20ungdomsr%25C3%25A5d/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/aktuelt/skrivekurs%20for%20menighetsblad/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/frivillighets%25C3%25A5ret%202022/heftig%20og%20frivillig/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/aktuelt/bogafjell%20kirke%2010%20%25C3%25A5r/


Samlinger, kurs og andre høydepunkt 

Visitasgudstjeneste i Ølen kirke
13. mars. Les mer her
 
Visitas i Bekkefaret menighet
29. mars. Les mer her
 
Pilegrim for en helg
1. april. Les mer her
 

Her kan du se hele kalenderen på www.kirken.no/stavanger.

Fikk du med deg disse sakene fra nettsidene våre?

Få støtte til
opplæring
Visste du at din menighet
er berettiget til en rekke
ulike tilskudd fra K-stud?
De deler ut støtte til blant
annet kurs og
smågrupper,
konfirmantarbeid og
trosopplæring fra 14+.
 
Les mer her

Se fagdag om unge
Ukirke og Follow me sin
inspirasjonsdag om
relasjonelt ungdomsarbeid
ligger nå på Youtube, og
anbefales for alle som
jobber med ungdom i
bispedømmet.
 
Les mer her

Gode fellesskap i
Hana 
– Nærværet av Jesus, i
gudstjenesten og i
menneskene som er her
er det viktigste Hana
menighet har, sa biskopen
etter visitas i Sandnes-
menigheten.
 
Les mer her

https://www.vindafjord.kyrkjer.no/Artikler/Artikkeldetaljer/ArticleId/288/Gudstenester-kyrkjelydsfest-konsert-og-vandring-med-besok-av-Biskopen
https://bekkefaret.menighet.no/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/aktuelt/pilegrim%20for%20en%20helg/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/kalender-stavanger-bispedomme/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/aktuelt/st%25C3%25B8tte%20fra%20k-stud/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/aktuelt/fagdag%20om%20relasjonelt%20ungdomsarbeid/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/aktuelt/visitas%20i%20hana%20menighet/


Nyhetsbrevet sendes til ansatte, folkevalgte, frivillige og andre interesserte. Har
du fått det videresendt, kan du melde deg på nyhetsbrevet i dette skjemaet.

 
Vil du melde deg av nyhetsbrevet? Trykk her 

stavanger.bdr@kirken.no

https://pub.dialogapi.no/s/053a8256-8b78-40de-9812-4c4315ffff4c
https://newsletters.dialogapi.no/newsletters/dbcd201d-bde1-493a-9755-b206b8d5f3bb/%5Bunsubscribe_link%5D
mailto:post.kirkeradet@kirken.no?subject=Tilbakemelding%20fra%20nyhetsbrev
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